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UROCZYSTOŚD WNIEBOWSTĄPIENIA PAOSKIEGO
Zakooczenie Ewangelii według świętego Marka. (Mk 16,1520)
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyd będą: W
imię moje złe duchy będą wyrzucad, nowymi językami mówid będą;
węże brad będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzid. Na chorych ręce kłaśd będą i ci odzyskają zdrowie”.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej
towarzyszyły.

ON SAM JEST NIEBEM
W
Ewangeliach
opowiadających
o Wniebowstąpieniu Jezusa nie widad
cienia smutku. Uczniowie nie płaczą,
nie protestują, nie użalają się nad
sobą, że już więcej nie zobaczą
Mistrza i Nauczyciela. Może się to
wydad trochę dziwne. Przecież
pożegnania zwykle bywają trudne,
zwłaszcza gdy odchodzi ktoś, kogo
kochamy. Tymczasem Jezus, chod
wstępuje do Ojca, jednocześnie
pozostaje
obecny
ze
swoim

Kościołem, współdziała ze swoimi
uczniami i wskazuje prawdziwy
kierunek naszego życia.
Chryste, Ty, wstępując do nieba,
obdarzyłeś swoich uczniów nową
mocą, by z odwagą i radością szli na
kraoce świata głosid Ewangelię.
Udziel także mnie łaski Ducha
Świętego, abym wszędzie tam, gdzie
jestem, potrafił świadczyd
o Tobie.

INTENCJE14-20.05.2018
PONIEDZIAŁEK– 14.05.2018 – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA
7.00 - Za †† rodziców Jana i Zofię, †† rodzeostwo Matyldę i Wilhelma, † męża Stefana, syna Rudolfa,
wnuka Damiana, †† z pokr. Paulus i Wywias
18.00 - Za † męża Henryka w 10 r. śm., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Zofii z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
WTOREK– 15.05.2018
7.00 - Do B. Op. i MB Częstochowskiej … z prośbą o dalsze w pewnej intencji.
- Za †† rodziców Zofię i Czesława Mielniczuk, † brata Romana, siostrę Jadwigę, szwagrów
Bolesława i Jana, †† z rodziny
18.00 - Za † ojca Franciszka Łukaszek, † szwagra Czesława, †† z rodziny
- Za † Annę Kulej, jej † męża i †† z rodziny.
ŚRODA – 16.05.2018 – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PATRONA POLSKI – DZIEO PAPIESKI
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. i Aniołów Stróżów… w int. Helenki i Anetki z ok. r. ur.
- Za † Zbigniewa Maślankę w 30 dz. po śm.
18.00 - Za †† Eugenię i Stanisława, †† rodziców z obu str., †† z pokr., †† dwóch synów, zięcia
Kazimierza, wnuka Marka, † Elżbietę, jej † męża, d. w c.
- Za †† rodziców Mariannę i Adama Maryniaków, †† z rodziny Maryniaków, Stanków, Patyków,
†† Mariannę i Tadeusza Leśniak, †† z rodziny z obu stron.
CZWARTEK– 17.05.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ireny i Bernarda z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
16.30 - Msza święta szkolna
18.00 - Za †† teściów Teklę i Stefana Patajewicz, wujka Stefana, †† z rodziny
- Za †† rodziców Helenę i Teofila Pawełek, córki Ingę i Hankę, †† Herberta, Jana, Marię, Helenę i
Ewę Kaczmarczyk
PIĄTEK – 18.05.2018
7.00 - Za † Celinę Turek w 4 r. śm., jej †† rodziców, siostrę, szwagrów, dziadków, d. w c.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża i ojca Bronisława w k. r. śm., †† z rodziny, d. w c.
- Za † syna Macieja w dniu urodzin.
SOBOTA – 19.05.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † ojca i teścia Józefa Goliszewskiego w r. śm., †† z rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Marianny z ok. 97 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
NIEDZIELA – 20.05.2018 – UROCZYSTOŚD ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – I KOMUNIA ŚW.
7.00 - Za † matkę Zofię Kowolik z ok. im. i ur., † ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza, †† z rodziny
Kowolik, Kowalczyk, Burdzy , Szczygieł, , d. w c.
8.30 - Za †† rodziców Martę i Bernarda Prus, † męża Rudolfa Kania, † teścia Pawła, †† żony Gertrudę i
Katarzynę, † siostrę Różę, †† dziadków, †† z pokrew.
- Za † babcię Józefę w k. r. śm., †† z rodziny Kulig, Wiśniewski, Paprocki
10.00 - Za †† z rodzin Sienkiewiczów, † ojca Józefa, brata Józefa, dziadka Adolfa, babcię Teklę, † Marię,
†† Józefa i Bernarda Titz, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. o bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny
11.15 - UROCZYSTOŚD I KOMUNII ŚW.
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. o bł. B. i zdr. dla dzieci, wnuków i rodz. Siębor, Jankowski, Opala
- Za †† Antoninę i Mariana Nowakowskich, †† Edwarda i Jadwigę Gireo,† brata Jana Gireo
16.30 - Nabożeostwo majowe dla Dzieci I Komunijnych

OGŁOSZENIA 13-20.05.2018
1. Wniebowstąpienie Paoskie jest dopełnieniem tajemnicy Zmartwychwstania. Jezus powraca do
domu Ojca i jednocześnie zapewnia nas o swojej stałej obecności w Kościele. Dzisiaj obchodzimy
także Święto Matki Bożej Fatimskiej. W naszej parafii uroczyste obchody Dnia Fatimskiego z okazji
101. rocznicy objawieo.
 O godz. 19.00Msza św. w int. czcicieli Matki Bożej Fatimskiej i w intencjach polecanych.
 O godz. 20.00 uroczysta procesja różaocowa ze świecami. Zapraszamy poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów do feretronu maryjnego.
 Dzisiaj nie będzie nabożeostwa majowego.
2. W poniedziałek obchodzimy święto św. Macieja Apostoła. Ogodz. 18.00 Msza św. wieczorna i
modlitwy do św. Ojca Pio.
3. W poniedziałek i środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z kl.
7.
4. W środę 16 maja święto św. Andrzeja Boboli, w naszej parafii Dzieo Papieski. O godz. 18.45
spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
5. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci. Po Mszy św. szkolnej
spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. W tym tygodniu spotkania i próby dla dzieci
komunijnych będą we wtorek i w piątek o godz. 15.30.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w salce katechetycznej.
6. W piątek przypada rocznica urodzin Św. Jana Pawła II, Papieża (18.05.2018). W tym dniu pragniemy
wyrazid wdzięcznośd Panu Bogu za dar Papieża Polaka.
 O godz. 18.45 wyjazd młodzieży z parkingu parafialnego na czuwanie dekanalne do Suchej.
7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne i organizacyjne Dzieci Maryi
8. W sobotę o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim święcenia kapłaoskie
absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
9. W sobotę spowiedź św. dla dzieci komunijnych, dla ich rodziców i chrzestnych.
 O godz. 16.00 – chłopcy z rodzicami
 O godz. 16.45 – dziewczynki z rodzicami
 Od godz. 17.30 – spowiedź św. dla parafian i gości.
10. W niedzielę w naszej parafii Uroczystośd I Komunii św. Rozpoczęcie uroczystości na placu
kościelnym o godz. 11.00. Nabożeostwo majowe będzie o godz. 16.30.
11. W najbliższą niedzielę obchodzid będziemy uroczystośd Zesłania Ducha Świętego. W tym
tygodniu codziennie w ramach nabożeostwa nowenna do Ducha Świętego.
12. W niedzielę 27 maja o godz. 16.45 spotkanie organizacyjne uczestników tegorocznej
jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni Rotondo.
13. Zbliża się uroczystośd Bożego Ciała, którą obchodzid będziemy 31 maja. Prosimy
o przygotowanie ołtarzy w miejscach stałych, już wyznaczonych. Niech nasze zaangażowanie przy
stawianiu ołtarzy będzie żywym i pięknym świadectwem wiary.
14. Wszystkim dobroczyocom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy serdeczne Bóg
zapład za ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii. Słowa wdzięczności kierujemy do
parafian, którzy w minioną środę uczestniczyli we Mszy św. z ok. kolejnej rocznicy Święceo
Kapłaoskich ks. Proboszcza i jego kolegów kursowych, Bóg zapład za ofiarowany dar modlitwy,
złożone życzenia i piękne świadectwo żywej wiary. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na
remont katedry opolskiej.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

DZIEO FATIMSKI
W Kościele obchodzimy dziś wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Fatimskiej.
13 maja 1917 roku nieopodal portugalskiej miejscowości
Fatima Maryja ukazała się trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej
Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich
ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się także tzw. trzy
tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt
lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło wiele
kontrowersji i legend, św. Jan Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej
wizyty w Fatimie w maju 2000 r.
Papież św. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że właśnie opiece Matki Bożej z
Fatimy zawdzięcza uratowanie życia podczas zamachu 13 maja 1981 r. na placu
Świętego Piotra w Watykanie.
Zapraszamy wszystkich parafian i gości do udziału w wieczornych uroczystościach
i obchodach 101 rocznicy objawieo Matki Bożej.

PROGRAM DNIA FATIMSKIEGO
13.05.2017r.
6.30

RÓŻANIEC Fatimski

częśd I Radosna

7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 15.00

Msze św.

12.15

RÓŻANIEC Fatimski

częśd III Bolesna

19.00

Msza św. w int. czcicieli MB Fatimskiej oraz w int. polecanych

20.00

RÓŻANIEC FATIMSKI i uroczysta procesja różaocowa ze świecami.
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